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1. HAFTA



İbadet Nedir ?  
 
İbadet, Allah’a tâzim ve saygı göstermek ve O’nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu 
yerine getirmektir. Dinimizde ibadetlerin belli kurallara göre belirlenmiş şekiileri vardır. 
Namaz, Oruç, Zekat, Hac gibi.. Ama Allah ve Resulü istediği için yapılan herşey ibadettir.  
 
Yani Allah’ın hoşuna gidecek işlerin hepsine ibadet diyebiliriz. Fakat o işlerin ibadet olması 
için Allah rızasını gözetmek şarttır. Mesela namaz hareketlerine benzer şekilde sır jimnastik 
yapmak için yatıp kalkmak namaz olmadığı gibi...  
 
Niçin İbadet Ediyoruz ?  
Bizi yoktan var eden ve yaşatan Allah’tır. Yüce Allah; Vücudumuzu, gören gözler, işiten 
kulaklar ve konuşan dil gibi mükemmel organlarla donattı. Diğer canlılardan farklı olarak bize 
akıl verdi ve varlıklar arasında seçkin bir duruma yükseltti. Bunlardan başka, yaşayabilmemiz 
için teneffüs ettiğimiz havadan, içtiğimiz suya kadar sayısız nimetler verdi. Ayrıca bizi yalnız 
bırakmadı, Peygamberler ve kitaplar göndererek dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını 
gösterdi.  
 
Bütün bu iyiliklere karşılık Allah bizden kendisini tanımamızı ve ona ibadet etmemizi 
istemektedir. Şöyle bir düşünelim: Çok iyiliğini gördüğümüz bir büyüğümüze karşı saygı 
gösterir iyiliklerine teşekkür ederiz. Bize bir görev verse seve seve yaparız değil mi? Öyle ise, 
bizi yoktan var eden ve sayılamayacak kadar nimetler veren Yüce Allah’a karşı teşekkür 
etmek ve emrettiği ibadetleri seve seve yapmak gerekmez mi? Elbette gerekir. 
Yaradılışımızın gayesi Allah’ı tanımak ve ona ibadet etmektir. İbadet görevlerini yaptığımız 
takdirde hem Allah’ın verdiği nimetlere karşı teşekkür borcunu yerine getirmiş oluruz, hem 
de O’nun sevgisini kazanırız. Eğer biz Allah’a karşı ibadet vazifelerini yerine getirir, O’nun 
sevgisini kazanırsak, Allah, bize dünyadaki nimetlerinden çok daha fazlasını ahirette verecek 
ve bizi cennette sonsuz mutluluğa kavuşturacaktır.  
 
İbadet Çeşitleri  
İbadetler üç çeşittir:  
1– Beden ile Yapılan İbadetler: Namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Beden ile yapılan ibadetleri 
her müslümanın kendisi yapması gerekir. Başkasını vekil etmesi caiz değildir. Bir kimse 
başkasının yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz.  
2– Mal İle Yapılan İbadetler: Zekât vermek ve kurban kesmek gibi. Bir kimse mal ile yapılan 
ibadetlerde başkasını vekil edebilir.  
3– Hem Mal, Hem de Beden İle Yapılan İbadet: Hac vazifesi böyle bir ibadettir. Parası olduğu 
halde hacca gidemiyecek derecede sakat, hasta ve çok yaşlı kimseler, kendi yerine bir 
başkasını bedel olarak hacca gönderebilir.  
 
İbadetin Faydaları  
Bedenimizin gerekli gıdalara ihtiyacı olduğu gibi rûhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. Rûhun 
gıdası iman ve ibadetlerdir. İbadet, rûhumuzu yükseltir, bizi kötülüklerden sakındırır, 
ahlâkımızı olgunlaştırır, en değerli varlığımız olan imanımızı korur. Hayatta insanın çeşitli 
sıkıntılarla karşılaşıp ümitsizliğe ve bunalıma düştüğü zamanlar olur. Böyle durumlarda insan 
ibadetle bunalımdan kurtulur. Çünkü insan ibadet sayesinde Allah’a yaklaşır. O’nun 
rahmetine sığınır ve huzura kavuşur. İbadetlerin, rûhumuza olduğu gibi bedenimize de birçok 



faydası vardır. Namaz kılan insan abdest almak zorundadır. Abdest almak, günde birkaç defa 
temizlenmek demektir. Temizliğin ise sağlığımız için ne kadar yararlı olduğunu hepimiz biliriz. 
Namaz kılarken yapılan belirli hareketlerin, oruçta sindirim sistemi ile bazı organların 
dinlenmesinin vücut sağlığına önemli faydalar sağladığı bir gerçektir. Zekât ibadetinin sosyal 
yardımlaşma yönünden topluma kazandırdığı birçok yararları vardır. İman İle İbadet 
Arasındaki İlişki Bir müslüman, dinin hükümlerini inkâr etmedikçe ve kalbinde iman 
bulunduğu sürece ibadet yapmasa bile dinden çıkmaz, kafir olmaz, yine müslümandır. Ancak, 
Allah’ın emri olan ibadet görevlerini yerine getirmediği için günah işlemiş ve cezayı hak etmiş 
olur. İbadetler, imanın olgunlaşmasını ve güçlenmesini sağlar. Ahirette cezadan 
kurtulmamıza ve cennet nimetlerine kavuşmamıza vesile olur. Sade bir imanla yetinip 
ibadetleri terketmek imanın zayıflamasına ve giderek iman nurunun sönmesine sebep olur. 
İbadet yapılmadığı takdirde, iman ışığı açıkta yanan lamba gibi korumasız kalır. Günün 
birinde sönebilir. İmanın yok olması, müslümanın cennetin anahtarını kaybetmesi demektir. 
Bu sebeple ibadetlerin, imanımızın korunmasında ve cennette sonsuz hayata kavuşmamızda 
çok önemli yeri vardır.  
 
İbadet Yerleri  
Câmi: Müslümanların topluca ibadet ettikleri yapılara câmi denir. Mescid: Namaz kılınan yer 
anlamındadır. Bazen câmi yerine mescid kelimesi de kullanılır. Câmiler müslüman 
toplumların ayrılmaz parçası, müslümanlar arasında kardeşlik duygularının pekiştiği, birlik ve 
beraberliğin güçlendiği önemli yerlerdir. Câminin Bölümleri: Camilerde genellikle şu bölümler 
bulunur: Mihrab: Câmilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken durduğu 
girintili bölümdür. Minber: Câmilerde imamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yüksekçe 
merdivenli yerdir. Kürsü: Câmilerde vaaz verilen yüksekçe oturma yeridir. Minare: Câmilerin 
bitişiğinde ezan okumak için yapılan kule şeklinde yüksek yapıya denir. Şerefe: Minarelerde 
çepeçevre ve çıkıntılı olarak yapılan ezan okuma yeridir. Buraya minarenin içindeki 
basamaklarla çıkılır. Minarelerde genellikle bir şerefe bulunur. Birden fazla şerefeli minareler 
de vardır.  
 
İslâm’da Kutsal Olan Üç Büyük Mescid ;  

1- Mescid-i Haram Mekke’de Kâbe’yi çevreleyen câmidir. Kâbe bu mescid’in ortasında 
bulunmaktadır. Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Kâbe 
Allah’a ibadet amacıyla yeryüzünde yapılan ilk ibadethanedir. Kâbe müslümanların 
kıblesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün müslümanlar Kâbe’ye yönelerek 
namaz kılarlar.  

2- Mescid-i Aksa Kudüs mescididir. Buna «Beyt-i Makdis» de denilir. Süleyman (a.s.) 
tarafından yaptırılmıştır. Dünyada yapılan ikinci mesciddir. Mescid-i Harama bir aylık 
uzaklıkta olduğu için ona «çok uzak mescid» anlamında «Mescid-i Aksa» denilmiştir. 

3- Mescid-i Nebi Medine’de Peygamberimiz tarafından yaptırılan câmidir. 
Peygamberimizin kabri bu mescidin içindedir. Bu mescid daha sonra değişik 
tarihlerde genişletilmiş ve bu günkü şeklini almıştır.  

 
Yahudilerin ibadethaneleri sinagog’dur. Bunlara Havra da denilmektedir. Hristiyanların 
dini âyinlerini yaptıkları binalara kilise denir. Dini yönetim bölgesinin merkezinde bulunan 
görkemli büyük kilise’ye ise Katedral denir.  

 



İbadet Nedir?  
 
İbadet, kelime olarak kulluk demektir. Dinî anlamda ibâdet, Allah’ın rızasını yani 
hoşnutluğunu kazanmak için O’nun emirlerini yerine getirip, yasaklarını terk etmek, dinin 
bildirdiği şekilde Allah’a kullukta bulunmak demektir. İbadet, Allah’ın razı olduklarını yapmak, 
razı olmadıklarını yapmamaktır.  
 
Başka bir deyişle ibadet, imanın yaşanma şeklidir; kalbin itikadı dışında, bedenin kalan 
azalarıyla ortaya konan imandır. Ayrıca ibadet, insanın çevresiyle, insanlarla ve tüm hayatla 
olan ilişkilerini Allah’ın rızasına göre tanzim etmesi, demek olan kulluğun göründüğü birtakım 
faaliyetlerdir. 
 
Allah, birtakım dinî hikmet ve maksatlar için insanlara ibadeti emretmiştir. Bu nedenle 
ibâdet, Allah’ın emri ve dinî bir görevdir, Allah’a ait bir haktır. İbadeti Allah emretmiş ve 
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) aracılığıyla yapılışını insanlara öğretmiştir. 
Dolayısıyla ibâdet ne artar ne de eksilir. Zamanın değişmesiyle değişmez. Allah nasıl 
emretmiş peygamber nasıl göstermiş ise öyle yapılır. Yapılış şekillerine göre ibadetler üçe 
ayrılır:  
l. Bedenle yapılan ibâdetler: Namaz ve oruç gibi. Bu ibadetleri insanın bizzat kendisi bedeni 
ile yapması gerekir. Başkalarını vekil tutarak bu ibadetler yerine getirilmez.  
2. Malla yapılan ibâdetler: Zekât, sadaka ve fitre gibi malların bir kısmını Allah rızası için 
muhtaçlara verme şeklinde yapılan ibadetlerdir.  
3. Hem mal hem bedenle yapılan ibadetler: Hac ve Umre gibi, hem maddi imkânı hem de 
yolculuk için sağlıklı olmayı gerektiren ibâdetlerdir. 
 
İbadet Sadece Allah Emrettiği İçin Yapılır  
İbadetin özü, ihlâstır. Yani ibadet ancak ve ancak Allah emrettiği için yapılır. Herhangi bir 
fayda veya hikmet gözetilerek yapılan ibadet makbul değildir. Mesela namaz, bir kulluk ödevi 
olarak görülmeyip sadece bir jimnastik hareketi olarak kılınırsa böyle bir namaz beden 
eğitiminden öte bir şey ifade etmez.  
 
İslâm dininde niyetin büyük bir yeri vardır. İnsan bir iş yapacak ve bu işte kulun Rabb’ine karşı 
dinî bir vazifeyi yerine getirmesi mahiyetinde bulunacaksa, mutlaka o işin Allah rızası için 
yapılmış olması gerekir. Sadece başkaları görsün diye kılınan namazın Allah katında hiçbir 
değeri yoktur. Sırf perhiz için tutulan oruç da sahibine herhangi bir sevap kazandırmaz.  
 
İnsanlara cömertliğini göstermek için maddî yardımda bulunan birisinin elde edeceği hiçbir 
manevî kazanç yoktur. Dua ederken “sanki kendinden geçiyor” desinler diye sesini 
değiştirenler, nasipsiz insanlardır. Kur’ân okurken seslerini satanların, ne kadar güzel 
okuduğunu insanlara duyurmak için bu işi yapanların Kur’ân’ın şefaatine erme ihtimalleri 
olamaz. İçinden gelmediği hâlde insanlar “ne kadar da yufka yürekli, gözü yaşlı” desinler diye 
ağlıyor gibi yapanların Cenâb-ı Hakk katında hiçbir itibarları yoktur. Konuşurken sesini 
kalbinin sesi soluğu hâline getiremeyenlerin Yüce Yaratıcı nezdinde herhangi bir faziletleri 
yoktur. Her mümin, Cenâb-ı Hakk ile kendi arasında kuvvetli bir bağ meydana getirebilmek, 
O’na yakın olabilmek, her ânını O’nun yolunda geçirebilmek için hayatını ibadet yörüngeli 
yaşamaya çalışmalıdır. İbadetini de elbette ihlâslı bir şekilde yapmalıdır. Buna muvaffak olan 
insanların ömürlerinin dakikaları da nuranîleşir ve seneler hükmüne geçer.  



 
Bediüzzaman Hazretleri, konuyla alâkalı görüşlerini ifade ederken şunları söyler: “Ey insanlar! 
Fani, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem 
istemek insaniyetin iktizasıdır; öyleyse Bâkî-i Hakikî’nin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâkî’ye 
müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir 
surette uzun bir ömür ister, bekaya âşıktır. Ve madem bu fâni ömrü bâkî ömre tebdil eden 
bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette, insaniyeti 
sukut etmemiş bir insan, o çareyi arayacak ve o imkanı bilfiile çevirmeye çalışacak ve tevfik-i 
hareket edecek. İşte o çare budur: Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. 
Lillâh, livechillâh, lieclillâh rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün 
dakikaları, seneler hükmüne geçer.” 
 
Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadis-i şeriflerinde: “Kıyamet günü ilk 
çağrılacaklar, Kur’ân’ı ezberleyen, Allah yolunda öldürülen ve bir de çok malı olanlardır. Allah 
(celle celâluhû), Kur’ân okuyana:  
“Ben, Resûlü’me inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?” diye soracak.  
Adam: “Evet, Ya Rabbi!” diyecek.  
“Bildiklerinle ne amelde bulundun?” diye Allah tekrar soracak.  
Adam: “Ben onu gündüz ve gece boyunca okurdum.” diyecek.  
Allah Teala: “Yalan söylüyorsun!” diyecek.  
Melekler de ona: “Yalan söylüyorsun diye çıkışacaklar.  
Allah, ona: “Bilakis sen, “falanca Kur’ân okuyor” densin diye okudun ve bu da söylendi” 
diyecek.  
Sonra, mal sahibi getirilecek. Allah:  
“Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?” 
diyecek.  
Zengin adam: “Evet, Ya Rabbi” diyecek. “Sana verdiğimle ne amelde bulundun?” deyince de: 
“Sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim.” diyecek.  
Allah Teala: “Bilakis sen, “falanca cömerttir” desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi” 
diyecek.  
Sonra Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah:  
“Niçin öldürüldün?” diye sorduğunda, adam:  
“Senin yolunda cihadla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım.” diyecek.  
Allah: “Yalan söylüyorsun!” diyecek. Bunun üzerine melekler de:  
“Yalan söylüyorsun!” diye çıkışacaklar. Allah tekrar:  
“Bilakis sen, “Falanca cesurdur.” desinler diye dövüştün ve bu da söylendi” buyuracak. (Sonra 
da Efendimiz, Ebû Hüreyre’nin dizine vurarak) “Ey Ebû Hüreyre! Bu üç kimse, kıyamet günü 
cehennemin aleyhlerinde kabaracağı Allah’ın ilk üç mahlukudur!” buyurmuştur. Buradan da 
anlaşılmaktadır ki, kulun ibadet adına yaptığı şeylerde, yer yer niyetini yoklaması ve sabit 
tutması gerekmektedir. Zira bütün ibadetler, ihlasla yapıldığı oranda bir ağırlık ve derinlik 
kazanır. 



2. HAFTA

’



Niçin Allah’a İbadet Etmeliyiz?  
 
Maddeler hâlinde Allah’a niçin ibadet etmemiz gerektiği üzerinde duralım:  

1. Allah İnsanı Sadece Kendisine İbadet Etmesi İçin Yaratmıştır  
Her şeyden önce insanın yaratılış amacı, Allah’ı tanımak ve yalnızca O’na ibadet etmektir. 
Bunun için insan yaratılış amacının gereği olarak ibadet etmelidir. Kur’ân’da Allah, “Ben 
insanları ve cinleri ancak Beni tanıyıp, Bana ibâdet etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 51/56) 
buyurarak insanın yaratılış amacını bildirmektedir. 
 
Evet, insan; Allah’ı tanımak ve sadece O’na layıkıyla kulluk yapmak için yaratılmıştır. Kur’ân-ı 
Kerim’e baktığımızda insanın yaratılmasıyla ilgili âyetlerde insanın yaratılmasından 
bahsedildikten hemen sonra genellikle “Allah’a ibadet”in yer aldığını görürüz. Birkaç örnek 
verelim:  
“(O) göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O’na kulluk 
et. O’na ibadetinde sabır ve sebat göster. O’na denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin?” 
(Meryem, 19/65)  
“Rabbiniz Allah, işte bu vasıflara sahip olan Yüce Zâttır. O’ndan başka tanrı yoktur. Her şeyi 
yaratan O’dur. O hâlde yalnız O’na ibadet edin. Her şeyin yönetimi O’nun elindedir.” (En’âm, 
6/102) 
 
İnsanın yaratılması, yaşatılması, rızıklandırılması, her şeyin onun emrine verilmesi ve en 
şerefli varlık kılınması; Hakk’ı tanımak ve O’na kul olmak içindir. İnançsızlık ve ibadetsizlik 
fıtrata aykırı bir durumdur. Mademki Rabbimiz Allah, bizi yaratmak suretiyle varlık sahnesine 
çıkarmıştır; o hâlde sırf bunun için Allah’a kulluk borcumuz vardır. Allah’ın yaratması, insanın 
O’na ibadet etmesini gerektirir. “Rabbiniz Allah işte bu vasıflara sahip olan Yüce Zâttır. 
O’ndan başka tanrı yoktur. Her şeyi yaratan O’dur. O hâlde yalnız O’na ibadet edin. Her şeyin 
yönetimi O’nun elindedir.” (En’âm, 6/102) Bu âyette de belirtildiği gibi, Rubûbiyet ve 
yaratıcılık sıfatlarına sahip sadece Allah Teâlâ’dır. O hâlde, ubûdiyete lâyık ve hak sahibi de 
sadece O’dur. 
 

2. Allah’ın Hâlifesi İnsandır ki Bu da İbadeti Gerektirir  
Kur’ân-ı Kerim, insanı “ hâlife” olarak niteler. İnsana yaratılışının başında verilen ilk vasıf 
hâlifeliktir. Bu isim ona çok büyük bir değerin yanında aynı zamanda ağır bir sorumluluk da 
yüklemektedir: “Sizi yeryüzünün hâlifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi 
denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz Rabbin, cezası 
çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.” Böylece Allah insanları, 
hayatın her alanında deneyip onlardaki kulluk ve sorumluluk bilincini daima canlı ve taze 
tutmuş, bunu bir imtihan vesilesi yapmıştır.  
 
Dünyada her şeyin emrine verildiği insan, Allah’a itaat ederek boyun eğecek, kulluk 
görevlerini yerine getirerek Allah’a karşı sorumluluğunu ifa etmiş olacaktır. İnsan, hayatının 
her alanında Allah’ın bir hâlifesidir ve fakat O’na kul olan bir hâlifedir. Dolayısıyla insan, 
kendisine verilen bu kadar nimet ve bunlar üzerindeki tasarruf yetkisinin karşılığında, mülkün 
asıl sahibine karşı kullukla sorumlu ve yükümlüdür. Çünkü onun asıl vasfı, kul; asıl görevi ve 
hatta yaratılış gayesi, sadece Allah’a kulluktur.  
 
 



3. Nimetlere Şükür İçin İbadet Etmek Gerekir  
İnsan, Allah’ın kendisine verdiği nimetlerine şükür için ibâdet etmelidir. Allah, Kur’ân’da 
insana bütün varlıklar içinde ayrı bir kıymet ve değer verdiğini, kısa dünya hayatında bir 
misafir gibi ağırlandığını ve tekrar ebedî yurdu cennete davet ettiğini bildirmektedir. Bunun 
için dünyayı bir beşik, yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü kandillerle süslü bir tavan gibi daha 
insan dünyaya gelmeden hazırlamıştır. İnsanı yoktan var etmiş, binlerce duygu ve organlarla 
donatmış ve ihtiyacı olan her şeyi onun için yaratmıştır. Allah, bu nimetlerinin sayısı için, 
“Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, sayamazsınız.” (Nahl, 16/18) buyurmuştur. Allah’ın 
nimetlerini değil tek tek, topluca saymaya çalışılsa bile sayılamaz.  
 
O hâlde insanın temel görevi nimet sahibi Allah’ı tanımak ve sevmek, ibadetleriyle tanıyıp; 
sevdiğini göstermektir. Her nimet, iyilik ve ikram için bir teşekkür gereklidir. Allah bir nefeste 
insana hayatını iki defa geri vermektedir. Bu nedenle hiçbir zaman Allah’ın nimetlerine 
minnet ve teşekkür borcumuzu ödeyemeyiz.  
 
Şükür Allah’ın bize bahşettiği nimetler karşılığında memnunluk göstermenin, müteşekkir 
olmanın, minnet duymanın ve gönülden bir sevgi hissetmenin ünvanıdır. Rabbimiz insana 
verdiği sayısız nimetlerin karşılığında ondan kendisine şükür, iman, itaat yani kısaca kulluk 
istemektedir: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz 
yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara, 2/172; Nisâ, 4/147)  
 
Netice olarak maddî-manevî Cenâb-ı Hakk’ın bahşettiği bütün nimetlere karşılık insandan, 
Rabbine daima müteşekkir olması ve O’na kullukta bulunması emredilmektedir: “Onlar, şu 
evin Rabbine kulluk etsinler!. Ki O, kendilerini açlıktan doyurdu ve her çeşit korkudan emin 
kıldı.” (Kureyş, 106/3-4) “(Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi sen Rabbine 
kulluk et ve kurban kes.” (Kevser, 108/1-2) 
 

4. İbadetler, İmanın Kalpte Kökleşmesini Sağlar  
İbâdetlerin yerine getirilmesi, imânın kalpte kökleşmesini sağlar. Çünkü ibadet imânın pratiği 
ve uygulaması hükmündedir. İbadeti terk etmek ise zamanla imâna ait duyarlığı ve heyecanı 
söndürür; insanı önüne geçilmez kötü duyguların esiri hâline getirir. İnsana öyle günahlar 
işletir ki, insan insanlığından utanır hâle gelebilir. Böyle bir sonuçtan kurtulmak ancak 
ibadetlerin yerine getirilmesiyle mümkündür.  
 
İbadetler, imanın eylem planın dökülerek pratik hayata yansıtılmasıdır. Bu yönüyle pratiğe 
dökülecek olan esaslar, nazarî olarak inanılacak şeylerin bir takviyecisi konumundadır. Bu 
mânâda yaptığımız ibadetler imanın kalbimizde kökleşmesini temin eder. Müminin, hakiki 
imanı elde edip imanının sağlamlaştırması iman-amel bütünlüğüyle mümkündür.  
 
Kur’ân-ı Kerim’in pek çok âyetinde iman ile salih amelin yanyana zikredildiğini ve müminlerin 
salih ameller işleyerek maddî-manevî gelişmelerini sağlamaları gerektiğini ısrarla 
vurgulandığını görüyoruz. İmanı bir fanusa benzetecek olursak, fanusun içindeki ışık iman, 
fanus ise ibadetlerdir. Bu sebeple kalbteki iman ışığının hiç sönmeden parlaması, giderek 
gücünü artırması salih amellerle mümkün olabilir.  
 
Kalp, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de bir hadislerinde ifade buyurdukları gibi 
“Her an değiştiği için ona kalb denilmiştir. Kalb, bir ağacın başına asılmış kuş tüyüne benzer. 



Rüzgar devamlı onun içini dışına çevirir.” Buradan da anlaşılmaktadır ki, iman sahibi bir kalbin 
istikameti salih amele endekslidir. Çünkü imanın insanın içinde yerleşmesi amele bağlıdır. 
İman etmekle beraber hayatında ibadete yer vermeyen insanın dine bağlılığı zamanla azalır, 
günün birinde kalbindeki iman ışığı da sönebilir.  
 
O hâlde diyebiliriz ki, iman ve ibadetler et ve tırnak gibidirler. Onların birbirinden ayrılması 
imkânsızdır. Hakiki iman, insanı salih amel işlemeye sevk eder, salih amel de imanı 
kuvvetlendirir. İnsanın imanı, ancak ibadetlerle olgunlaşır. Bir kulun Allah katındaki değeri, 
Ona karşı kulluk vazifesinde göstereceği hassasiyet nispetindedir. 
 

5. İbadet, İnsanı Allah’a Yakınlaştırır  
İbadet, insanı Allah’a yükseltir. İbadetleriyle insan kendini dâima Allah’ın huzurunda 
hisseder. Böylece hem kötü his ve duygularının baskısından kurtulur hem de şefkat, 
merhamet ve sevgi hisleriyle ruhunu daima temiz tutar, ihsan sırrına yani “Allah’ı 
görüyormuşçasına” ibadet etme ufkuna ulaşır.  
 
İbadet, zihinleri Cenâb-ı Hakk’a yöneltip O’na itâatimizi temin eder. İnsan, Allah’ın muazzam 
kudretinin tezahürleri karşısında kendi kulluğunu itiraf ederek O’na sevgi ile bağlanır. Yani 
Rabbi ile kendisi arasında sevgi bağını kurar ve O’nun kendine yakınlığını hisseder. Bu 
yakınlığın seviye ve mahiyeti şu âyette ifade edilir: “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle 
onlara): Ben çok yakınım. Bana duâ ettiği vakit duâ edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde 
(kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” (Bakara, 
2/186)  
 
Allah, kendisine kulluk görevlerini yapan kullarını sever ve o kulunu kendisine yaklaştırır. Bu 
hakikati Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadislerinde şöyle dile getirirler:  
“Allah şöyle buyurdu: Kim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ben de ona savaş açarım. Kulum 
bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle yaklaşmaz. Kulum bana nafile 
ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Nihayet onu severim. Ben kulumu sevince de artık 
onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Diliyle de her 
ne isterse muhakkak onları kendisine ihsan ederim. Bana sığınmak isteyince de onu 
korurum.” 
“Allah, bir kulu sevdiğinde Cibril’e:  
“Allah falan kulu seviyor; sen de onu sev!” diye emreder. Cibril de o kulu sever. Sonra Cibril 
gök halkına :  
“Allah, falanı seviyor; siz de onu seviniz!” diye seslenir.  
Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra yerdeki insanların gönlüne o kimse hakkında bir sevgi 
konulur da insanlar arasında da sevilir ve iyi kişi olarak anılır.” 
 

6. İnsan, İbadet Sayesinde Huzur Bulur, Olgunluğa Erer  
İnsanın kendisi ibâdet etmeye muhtaçtır. İnsan hastalandığı zaman doktora gider. Doktor da 
o insanın hastalığını teşhis ettikten sonra tedavisi için birtakım ilaçlar verir. Ardından ilaçları 
kullanması için ısrar eder. Aynen bunun gibi ibâdetler de insanın manevî yara ve 
hastalıklarının tedavisi için Allah tarafından yazılmış reçete gibidir. İnsanoğlunun huzur ve 
mutluğu ancak ibadetlerini yerine getirmesiyle mümkündür.  
 



Allah’a kullukla gönlü coşan bir insan ruhen doygunluğa erişir. Allah’ın razı olacağı bir kulluk 
performansına yükseldiği müddetçe de o, iç dünyasında en derin mutluluk ve tarifi imkansız 
hazlar yaşar. Böyle bir insan, almış olduğu manevi lezzetler sayesinde günlük hayatında 
önünü kesen her türlü zorluk karşısında sarsılmadan durabilir. Çünkü o, eşya ve hadiselerin 
tek yaratıcısı Yüce Allah’a dayanmış ve O’na güvenmiştir. Bir kul olarak bizim için en büyük 
nimet, Rabb’imize karşı kulluk vazifemizi yerine getirebilme gayretimizdir. Böyle bir gayret, 
neticede hem kişinin kendisine hem de çevresine huzur getirir.  
 
Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle İnsan, cismen küçük, zayıf ve âciz olmakla beraber, pek 
yüksek bir ruhu taşır. Pek büyük bir kabiliyete mâliktir. Sınırlandırılamayacak derecede 
meyilleri vardır. Sonsuz emel ve arzular sahibidir. Sayılamayacak kadar çok fikirleri vardır. 
Sınır kabul etmez şehevî ve gazabî hisleri vardır ve öyle harika bir yaratılışı vardır ki, sanki 
bütün nevilere ve âlemlere fihrist olarak yaratılmıştır.  
 
İşte ibadet böyle bir insanın ruhuna genişlik verir. Kabiliyetlerini inkişaf ettirir. Meyil ve 
arzularını kötü olanlarından ayırıp seçer, tertemiz hâle getirir. Emel ve isteklerini 
gerçekleştirir. Fikirlerini genişletip intizam altına alır. Şehevî ve gazabî duygularını had altına 
alıp taşkınlık ve kötülüklerden korur. Kemâl ve olgunluğun zirvesine yükseltir. Kul ile Allah 
arasında en yüksek ve güzel alâka ve bağ ibadettir.  
 

7. İbadet Eden Cenneti Kazanır  
Cennet, Allah’ın âhirette müminlere, bu dünyada iken iman edip salih amel işlemelerine 
karşılık lütfundan bahşettiği saadet diyarının adıdır. Cennet, bu dünyaya imtihan edilmek 
üzere gönderilen insanların, kıyamet kopup, hesaplar görüldükten sonra, içlerinden bu 
dünyada iken Allah’a, ahiret gününe ve Allah’ın elçileri vasıtasıyla gönderdiği bütün mesajlara 
inanan, kulluk ve tâatte bulunan müttakî ve temiz olanlarının gideceği ebedî huzur ve saadet 
yurdudur. İbadet edenlerin Cennet’e kavuşacağını anlatan pek çok âyet bulunmaktadır:  
“İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele: Onlara içinden ırmaklar akan Cennetler 
vardır.” (Bakara, 2/25)  
“Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar ve müttakiler için hazırlanmış bir 
Cennet’e doğru yarışırcasına koşuşun!” (Âl-i İmrân, 3/133)  
 
Görüldüğü üzere âyetlerde Cennet’e hep takva sahiplerinin ve salih amel işleyenlerin gireceği 
belirtilmektedir. O hâlde Cennet’e ehil hâle gelebilmek için de ibadet etmeliyiz. Cehennem 
ise ahirette suçlulara ceza olarak tutuşturulan ateşin ismidir. Kur’ân-ı Kerim’de inanan ve 
güzel amel işleyen kimselere Cennet vaad edildiği gibi; inançsız ve günahkâr kimselere de 
Cehennem vaad edilmiştir. Tevbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah’ın kendilerini 
affetmediği mü’minler ise Cehennem’de ebedî kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap 
edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet’e girerler ve orada ebedî kalırlar. Bu dünyada kulluk 
görevlerini yerine getiren insan yapmış olduğu amellerle kendi cennetini inşa etmektedir. 
Kulluk görevlerini yerine getirmeyen insanı ise ahirette çok zor bir hayat beklemektedir.  
 

8. İbadetlerin Pek Çok Hikmeti Vardır  
İbadet hiçbir fayda ve çıkar için yapılmaz. İbâdet ancak Allah’ın emri olduğu için, O’nun rıza 
ve hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. İbâdette temel amaç ne cennet arzusu ne de 
cehennem korkusudur. Ancak Allah rızası için samimi niyetle ibâdet eden kimseler, 
ibâdetlerinin yararlarını hem dünyada hem de ahirette göreceklerdir. Ancak kula düşen, 



ibadetlerin hikmet ve maslahatlarını gözetmeksizin kayıtsız şartsız Allah’ın emirlerine boyun 
eymektir. Allah’a karşı hakiki kulluğun gereği de budur. Çünkü kulluk, kulun Allah’ın iradesini 
ve isteklerini kendi istek ve seçimlerinden öne geçirmesi ve her işinde Allah’ın rızasına talip 
olmasıdır.  
 
O hâlde eğer Allah Teala’nın bir imtihan olarak kullarına yönelttiği emir ve nehiyleri varsa, 
kullara düşen de bu emirlere harfiyen uymak ve ihlâsla Allah’ın emirlerini yerine getirerek 
kendi çıkarına olan değişik mülahazalardan vazgeçmektir. Bununla birlikte elbette ibadetlerin 
pek çok hikmetleri de vardır. Mesela, oruç tutmanın, fakirlerin hâlini anlamaya sebep olduğu, 
nefsi sabra alıştırdığı, nimetlerin gerçek kıymetini anlamaya ve şükre vesile olduğu, sıhhî 
açıdan bedene faydalı olduğugibi birçok hikmetini sayabiliriz. Aynı şekilde zekâtı 
düşündüğümüzde de, onun zengin fakir arasında bir köprü olduğu, malları temizlediği, 
insandaki cimrilik hastalığını öldürerek onu cömertliğe alıştırdığı ve yine insanın merhamet 
duygularını geliştirdiği söylenebilir.  
Bunlar gibi her bir ibadeti düşündüğümüzde birçok hikmet sayabiliriz. Kaldı ki, bu saydığımız 
hikmetler de bizim akledebildiğimiz ölçüdedir. Netice itibariyle daha önce de ifade ettiğimiz 
gibi bir kul olarak bize düşen vazife Rabbimize karşı kulluk vazifemizi hikmetlerini göz önünde 
bulundurmaksızın yerine getirebilmemizdir.  
“Bulduğumu Sende buldum,  
Bâtıl şeylerden kurtuldum;  
Gelip kapında kul oldum;  
Rabb’im sana döndüm yüzüm!  
 
Dünyalar Seninle cennet,  
Nimet Senden kime minnet?  
Gel kuluna merhamet et!  
Rabb’im Sana döndüm yüzüm!” 
 
mısralarından ifade edildiği gibi her an O’na yönelmek, O’nun rahmetinin enginliğini 
iliklerimize kadar duymak, O’nunla doymak, O’ndan gayrı hiçbir şeye gönül vermemek çok 
büyük bir ayrıcalıktır. 



OKUMA PARÇASI  
İbadet Etmenin Yaşı Olur mu?  
 
İyi bir terziydi. Dört dörtlük elbiseler dikerdi. Hiçbir eksiklik bırakmamaya çalışırdı. Bazılarının 
‘kim anlar onu!’ dediği yanlışları bile hemen düzeltmeye çalışırdı. Onun için gece gündüz 
çalıştığı olurdu. Çoğu akşamları sabahlardı dükkanda, elindeki işi bitirmek için.. Namazlarını 
hiç kaçırmazdı. Çoğu zaman camiye gider bazen de dükkanda kılardı. Bir gün ezan 
okunuyordu. Hemen dükkanını kapayıp camiye yetişmek istiyordu tam bu sırada karşı 
marangoz çağırdı.  
“Hayırdır” diyerek içeri girdi. Adam çay söylemek istemişti. Ama o, kahve çayından nefret 
ederdi. Kendisinin küçük bir semaveri vardı onunla çayını ağır ağır kaynatırdı. Kibarca 
reddetti. Bir müddet bakıştıktan sonra marangoza;  
“Acelem var gitmem lazım.” dedi bunun üzerine marangoz:  
“İşler nasıl, müşteriler çok mu?” gibi havadan sudan sorularla oyaladı. Terzinin işini 
önemsemiyordu adeta. Bunun üzerine terzi bir kez daha kapıya doğru yöneldi. Bu sefer genç 
marangoz;  
“Yahu abi seni hep namazdayken görüyorum. Daha çok gençsin, biraz yaşamamız gerekmez 
mi? Tamam yaşlanınca kılarız, uzatırız sakalı.”  
Genç adam beklemediği soru karşısında biraz düşündü...  
“Peki ya yaşlanamaz isek? Genç ölümleri hiç duymadın mı?”  
“Ya abi bırak gericiler gibi konuşmayı genç ölümler binde hata yüzbinde bir olur. Yaşlanınca 
yapsak daha iyi olur, yaşlılık biçilmiş kaftan bu işler için...”  
Genç karşısındakine bir şey anlatamayacağını anladı ve her zamanki tavrıyla nazikçe izin 
isteyip çıktı. Ertesi gün dükkanına geldiğinde karşıda bir topluluk gördü, meraklandı. Dükkan 
mı soyuldu acaba diyerek sokuldu kalabalığa. Herkes üzgün bir hâlde idi. Kimseye soru 
soramadı. Etrafta bir zorlama izi de yoktu. İçeri girdikçe kalabalık artmıştı. Derken biri; “Yazık 
oldu çocuğa daha çok gençti..” İşitince bunları, anladı ne olduğunu... 
 
 
 
 
 
 
 



OKUMA PARÇASI  
İki Genç ve Önlerine Çıkan İki Yol  
 
Bir zamanlar, uzak mı uzak diyarların birinde Sencer ve Kaya adında iki genç yaşarmış. Yüksek 
ve karlı dağların gölgelediği küçük köylerine sığamayan bu delikanlılar, bir gün hükümdarın 
ordusuna katılmışlar ve hükümdarın emriyle uzak bir şehre görevli olarak gönderilmişler. 
Hazırlanıp yola koyulmuşlar. Bir süre sonra yolun ikiye ayrıldığını görmüşler, fakat hangi yola 
gideceklerine karar verememişler. Orada bulunan bir adama sormuşlar:  
 
“Bu yollar nereye çıkar?”  
“İkisi de aynı şehre çıkar.” diye cevap vermiş adam. 
 “Hangi yol kısadır?” diye sormuşlar tekrar. 
 “İkisi de eşit mesafededir.” demiş adam.  
İki genç şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Çevreyi iyi bildiği her hâlinden belli olan bu garip 
adama bir kez daha sormuşlar:  
“Hangi yol iyidir?” 
Adam onları şöyle bir süzdükten sonra ağır ağır açıklamış durumu:  
“Birinci yol oldukça güvenlidir. Bu yolda gidenlerin onda dokuzu rahat yolculuk eder ve kârlı 
çıkar. İkinci yolun bir ayrıcalığı yoktur. Üstelik o yolda giden on yolcudan dokuzu tehlikelerle 
karşılaşır ve zarar görür!”  
Bu açıklamalardan sonra gençlerin şaşkınlığı bir kat daha artmış. “Bu durumda ikinci yolu kim 
niye tercih etsin ki?” diye düşünmüşler. Garip adam, onların düşüncelerini okumuşçasına 
sözlerine devam etmiş. “Hepsi bu kadar değil!” demiş. “Birinci yol, hükümdarın askerlerinin 
kullandığı yoldur. Bu yolu tercih edenler yanlarında silah ve askerlik için gerekli malzemeyi 
taşımak zorundadırlar. İkinci yol ise, hükümdara tâbi olmayanların kullandığı yoldur. 
Yolcuların çanta ve silah taşıma zorunluluğu yoktur. Bu nedenle rahat yolculuk eder gibi 
görünürler.”  
 
Sencer, adama teşekkür ederek, çantasını sırtına, silahını beline yükleyip birinci yola 
yönelmiş. Âdeta vücudunun bir parçası gibi benimsediği bu mühimmatı ne olursa olsun 
bırakmaya niyetli değilmiş. Bir asker olarak ihtiyaç duyabileceği her şeyin yanında olduğunu 
bildiği için, kalbinde ve ruhunda zerre kadar endişe yokmuş. Ancak, emir altında yaşamaktan 
ve sırt çantasının ağırlığından yorulacağını zanneden Kaya, diğer yolun kendisi için daha 
uygun olduğunu düşünmüş. Sencer ile vedalaşmış. Çanta ve silahını bir kenara fırlatıp az da 
olsa hürriyetin tadını çıkarmak hayâliyle yola koyulmuş. Sencer, uzun bir yolculuktan sonra 
şehre ulaşmış. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdikten sonra komutanı bulmuş. 
Durumdan memnun olan komutan çeşitli hediyelerle Sencer’i ödüllendirmiş.  
 
Öte yanda Kaya, kırda gezinircesine şarkılar söyleyerek keyifle ilerlemiş; ama başına gelmedik 
iş kalmamış. Acıktığını hissettiğinde bir ağaç gölgesinde mola vermek istemiş. Oysa etrafta ne 
yiyecek bir şey, ne de içecek su varmış. Çantasını yol ayrımında bıraktığını hatırlamış. Çaresiz, 
ince ağaç dallarını koparıp yemeye çalışmış. İşte ne olduysa o sırada olmuş. Nereden çıktığı 
belli olmayan keskin bakışlı siyah bir panter ona doğru atılmış. Yanında silahı olmadığını fark 
eden Kaya ne yapacağını bilemeden, ağaçlar arasında şuursuzca koşmaya başlamış. Nefesi 
tükenip dizlerinin bağı çözüldüğünde etrafa şöyle bir göz atmış. Hiçbir şey görememiş. Kara 
panterden kurtulduğunu düşünerek derin bir soluk almış. Ama sevinci uzun sürmemiş. Gür 
ağaçların gölgelediği ormanda kaybolduğunu fark etmiş.  



 
Saatlerce, ne tarafa gittiğini bilmeden yürümüş. Bir ağaca yaslanarak uykuya dalmış. Soğuk 
bir gecenin ardından güneşin ilk ışıkları yüzüne vurduğunda kamaşan gözlerini açmış. Etrafta 
kim oldukları tam seçilemeyen insanlar varmış. Kurtulduğunu düşünüp ayağa kalkmış, ama 
ellerindeki kılıçlardan, yanındakilerin, sınırdan geçen düşman askerleri olduğunu fark etmiş.  
 
Sarp dağlarda aylar süren esaretten sonra Kaya, bir fırsatını bulup kaçmış ve perişan bir 
durumda şehre ulaşmış. Komutanın huzuruna çıkacak cesareti kendinde bulamamış. Korku 
ve açlıktan titreyerek bir köşede dilenmeye başlamış. Devriye gezen askerler onun 
durumundan şüphelenmişler ve onu sorgulamışlar. Durumu anlayınca, görevi ihmal etmekle 
suçlayıp zindana atmışlar. Kaya, kendisine uzatılan bir tas çorbaya uzanırken, zindana 
atılmayı hak ettiğini düşünmüş. Bir süre sonra zindanın kapısı açılmış. Kaya içeriye giren 
askeri tanımış. Bu Sencer’miş. İki arkadaş hasretle kucaklaştıktan sonra Sencer:  
“Başına gelenleri öğrendim ve senin için komutanla görüştüm. Mahkemede pişmanlığını dile 
getirip, af dilersen serbest kalacaksın!” 
Birkaç gün sonra serbest kalan Kaya’nın sevincine diyecek yokmuş. Sencer’i aramış. Nihayet 
onu bir köşede ibadet ederken bulmuş.  
“Her zaman olduğu gibi görevlerini de ibadetlerini de aksatmıyorsun.” demiş.  
“Bu da Allah’a karşı görevimiz.” diye karşılık vermiş Sencer. Sonra,  
“Yolculuk boyunca başımıza gelen olaylarla şu yaşadığımız hayat birbirine benzemiyor mu?” 
diye sormuş Kaya’ya.  
“Ne demek istediğini anlayamadım.” diye cevap vermiş Kaya şaşkınlıkla. Sencer, onun 
gözlerine bakarak devam etmiş:  
“Düşün ki yaptığımız yolculuk hayat yolculuğudur. Ruhlar aleminden gelip kabirden geçer ve 
ahirete gider. İbadet bu yolculuk sırasında taşıdığımız çanta ve silahtır. İbadet zor ve ağır gibi 
görünür; ama gerçekte öyle bir rahatlık verir ki, tarif edilemez.”  
“Nasıl bir rahatlık bu?” diye sormuş Kaya. Sencer şöyle cevap vermiş:  
“İbadet eden insan bilir ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Her şey onun elindedir ve o hikmetsiz 
iş yapmaz. Üstelik lütfu ve merhameti de çoktur. Bu nedenle, darda kalınca Allah’a sığınır, 
imanı ve ibadeti ona güven verir. Dünyadan göçüp ahirete ulaştığında da, görevini tam yapan 
bir asker gibi ödüllendirilir.”  
“Şimdi anlıyorum.” demiş Kaya.  
“Benim gibi gafillerse hayatını endişelerle yaşar. Yine de, arzu ve emellerinin sınırsız, 
gücünün sınırlı olduğunu unutur; Allah’a ibadeti terk eder. Buna karşılık kimi zaman kullara 
kul olur, kimi zaman da ihtiyaçlarını onlardan isteyerek dilencilik eder. Ahirete ulaştığında ise 
görevini ihmal eden asker gibi ceza görür!”  
Sonra da Sencer’in gözlerinin içine bakarak sormuş. “Nasıl, iyi anlamış mıyım?” 
 
 
 
 
 
 



OKUMA PARÇASI  
Zaman Zaman Kulluk Vazifemizi Unutabiliyoruz  
 
Bir doktor anlatıyor: Çok yakın bir arkadaşım, 3-4 yaşlarındaki oğlunu kucağına almış, telaşla 
muayenehaneye gelmişti. Küçüğün ateşlendiğini ve kusmaya başladığını söylüyor, oğluna 
duyduğu sevgi onda büyük bir üzüntü ve endişe meydana getiriyordu. Kısa bir muayeneden 
sonra, yediği bir şeyin dokunmuş olabileceğini düşünerek sorduğumda;  
“Buzdolabındaki bir kiloya yakın dondurmanın hemen hemen hepsini yemiş. Biz sonra fark 
ettik.” dedi. Mesele anlaşılmıştı. Ancak çocuğuna karşı büyük bir muhabbet duyan babayı 
teskin etmek, çocuğu tedavi etmekten daha zor olmuştu. Bu itibarla çocuğun da babasını ne 
kadar sevdiğini göstermek, aynı zamanda hastalanmasına sebep olan dondurma olduğunu 
ihsas etmek için; ‘Oğlum, babanı mı yoksa dondurmayı mı daha çok seviyorsun?’ dedim. 
Çocuğun cevabı; “Dondurmayı...” olmuştu.  
 
Evet, çocuk henüz 3-4 yaşındaydı. O sevdiği şeye fazla düşkünlüğün kendisine zararı 
olacağını, ayrıca onu temin edenin babası olması cihetiyle, öncelikle onu sevmesi gerektiğini, 
onun için hiçbir şeyi esirgemeyenin, dondurma gibi bir şeyle kıyas bile edilemeyecek bir 
varlık olan babası olduğunu bilecek idrak şuuruna sahip değildi. Sadece çocukluk hissini dile 
getirmişti.  
 
İşte biz büyükler; çoğu zaman idraksiz, şuursuz ufacık çocuğun durumuna düşerek, bize 
sonsuz nimetleri bağışlayan Yüce Rabbimize şükretmemiz, en çok O’nu severek O’na 
yönelmemiz gerekirken, yine O’nun lütfu olan dünya nimetlerini daha çok sevmiyor muyuz? 
Dünya hayatına dalarak kulluk vazifemizi unutmuyor muyuz? Bu fani dünya hayatına fazla 
düşkünlüğün bize zararı olduğunu bile bile... 



3. HAFTA



Temizlik Neden Önemlidir ?  
 
Temizlik, güzel dinimizin çok önem verdiği bir değerdir. İmanın mihengi olarak ta kabul 
edilmiştir. Şöyle ki; “temizlik imandandır” buyrularak, İslam’ın temizlik olmadan olamayacağı 
işaret edilmiştir..  
 
Temizlik denince önce kişinin “bedeni”nin temizliği, üstüne giydiklerinin temizliği akla gelir. 
Bu konuda daha dikkatli davranmamız gerekmektedir. Zira her evde su-sabun ikilisi olduğu 
halde vücutlarının kokusu dışarıda bile hissedilecek kadar kendine özen göstermeyen ve 
yıkanmayı eziyet gören insanlarımız vardır. Avrupa’nın parfümü icat etme sebebi vücut 
kokusunu gizlemek içindir. Bizde ise bazı yıkanmayan, kötü kokan ama parfümle saklamak 
gereği bile duymayan insanlarımız da mevcuttur.  
 
Elbette birçok hastalığın sebepleri arasında vücut temizliğine dikkat etmemek de 
yatmaktadır. Temiz giyinme konusunda Peygamber Efendimiz (sas)’in şu sözü, O’nun 
temizliğe verdiği ehemmiyeti açıkça göstermektedir: “Beyaz elbise giyiniz. Zira beyaz elbise, 
daha güzel ve temizlik açısından daha elverişlidir. Ölülerinizi de bununla kefenleyiniz.” Beyaz 
ve açık renkliler, üzerlerindeki kiri gösterdiğinden onların temizliğine ayrı bir özen göstermek 
gerekir. Avrupa’da 19. yüzyılda temiz giyimin değeri yeni yeni anlaşılırken, Müslümanlığı 
gerçek manada yaşayan insanlar, 7. yüzyıldan beri elbise temizliğine dikkat ediyorlardı. 
 
Bilim otoriteleri temizliği şu başlıklarla ele almıştır.  
1) Ferdî (beden-elbise-yiyecek) temizlik.  
2) Ev (mutfak-banyo- tuvalet) temizliği.  
3) Çevre (atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması) temizliği,  
 
Ferdî temizlik dendiği zaman, beden temizliği akla gelir. Bunlardan cilt, el, ağız, burun, göz 
temizliği; saç, tırnak, koltukaltı, yüz, diş ve ayak bakımı akla gelir. Ferdî temizliğe rağmen, 
insan çevreden hastalık kapabilir. Kişi ne kadar temiz olursa olsun, çevresi temiz olmadığı 
zaman, hiçbir şeye dokunmasa bile; hava, rüzgâr, böcekler ve diğer taşıyıcılar yüzünden 
hastalanabilir.  
 
Ev Temizliğine gelince: Bu konuyla ilgili hadisler: “Geniş ev, dürüst komşu ve rahat bir binek 
Müslüman kişinin saadetindendir.” “Meskenlerin en iyisi geniş olanıdır.” “Evin kötü olması, 
darlığı sebebiyle oturanlara kâfi gelmemesi ve kötü komşularının olmasıdır.” “Çevrenizi ve 
evlerinizi temiz tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz. Çünkü onlar süprüntüleri evlerinde 
biriktirirler. “Evde çer çöp, süprüntü bulunduğu zaman o evden bereket kaldırılır.” “Kirli 
bezleri evlerinizden dışarı çıkartınız. Süprüntüleri evlerinizde biriktirmeyiniz. Zira süprüntüler 
zararlı şeylerin barınağıdır.” Hz. Ömer (ra) de: “Peygamber (sas), çöplüklerde, mezbahalarda, 
hamamlarda, ağıllarda ve insanların gelip geçtiği yerlerde namaz kılınmasını yasakladı.” 
demiştir. “Sizden biriniz sakın su içine idrar yapmasın. Belki o sudan sonra abdest alması veya 
gusletmesi icap eder. Yine sizden biriniz cünup olduğu zaman durgun suyun içine girerek 
yıkanmasın. O sudan bir kap ile alarak dışarıda yıkansın.”  
 
Çevre Temizliğini şu başlıklar altında toplayabiliriz:  
1) Elbiselerin temizliği.  
2) Yiyeceklerin temizliği (Yakın çevre).  



3) Ev temizliği.  
4) Sokak, cadde, mahalle, şehrin temizliği (Uzak çevre).  
5) Yeterli temiz su sağlanması.  
 
 
Kılık-Kıyafet ve Ev Düzeni  
 
Kılık Kıyafet Adabı  
1) Ev kıyafeti ile dışarda dolaşmamalıyız.  
2) Elbiseler temiz ve ütülü olmalı.  
3) Erkeklerde saç traşı düzgün olmalı  
4) Dar ve kısa giysiler giyilmemeli.  
5) Kirli çoraplarla dolaşılmamalı.  
6) Aşırı lüks ve marka özentisi olmamalı  
7) Topluluk içerisinde elbise degiştirmemeli  
 
Genel Düzen  
1) Tırnakları fazla uzatmadan kesmeli ve temiz tutmalıyız  
2) İç çamaşırları sık sık değiştirmeliyiz.  
3) Odamızı kendimiz temizlemeliyiz.  
4) Sabah uyandığımızda yatağımızı düzeltmeliyiz  
5) Eşyalarımızı dağınık bırakmamalı, elbise ve okul malzemelerimizi düzgün bir şekilde 
yerleştirmeliyiz 
 
Banyo Ve Tuvalet Adabı  
 
Tuvalet Adabı  
1) Tuvalete girmeden önce çorapların çıkarılması ve paçaların sıvanması.  
2) Tuvalete sol ayakla girilmeli sağ ayakla çıkılmalıdır.  
3) Avret mahallimiz kıbleye karşı gelmemeli.  
4) Kapı ve muslukların açılıp kapanmasında sağ el kullanılmalı , taharet işi sol el ile yapılmalı 
ve mutlaka su kullanılmalı.  
5) Oturarak bevletmeli.  
6) İçeride konuşulmamalı, dini mesele düşünülmemelidir.  
7) Tuvaletten çıkarken mutlaka sifon çekilmeli temiz ve kuru bırakılmalı.  
8) Çıktıktan sonra eller ve ayaklar yıkanmadan salon ve odalara girilmemeli. 
 9) Tuvalette mümkün olduğu kadar kısa durulmalı  
 
Banyo Adabı  
1) Banyo misafirin olmadığı vakitler yapılmalı.  
2) Banyo yaptıktan sonra banyo temiz ve güzel görünecek şekilde bırakılmalı.  
3) Sol ayakla girip sağ ayakla çıkılmalıdır.  
4) Kıbleye karşı ön ve arka tarafımız gelmemelidir.  
5) Çamaşırlarımızı banyoda bırakmamalı.  
6) Banyoda konuşmamalı ve bir şey yememeli.  
7) Lavabo ve ortalığın temiz, tertipli ve düzenli olarak bırakılmasına özen gösterilmeli.  
8) Banyoda uzun süre durulmamalı 



4. HAFTA



Abdest Nedir? Nasıl Alınır ? 
 
Abdest, belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir 
temizliktir.  
 
Abdest Öncesi Hazırlık  
Abdest almadan önce tuvalet ihtiyacı olabilir. Bu hususla ilgili olarak “ istibra” ve “ istinca” 
kavramları üzerinde durmamız gerekir. İstinca ve İstibra ne demektir? Büyük ve küçük 
abdestlerden sonra temizlenmeye istinca, küçük abdesten sonra tenasül uzvunda idrar 
kalmaması için özen göstermeye istibra denir. Özellikle erkeklerin bu idrar kesilmesine dikkat 
etmeleri gerekmektedir. Çünkü abdest aldıktan sonra bir damla bile olsa sızan idrar abdesti 
bozar. Hatta bazıları, mevzunun ehemmiyetini bildiği halde özen göstermeyip öylece namaz 
kılan insanı, kasten abdestsiz namaz kılan insana benzetmişlerdir. İstibra için, küçük 
abdestten sonra, öksürmek, tenasül uzvunu sıvamak, biraz yürümek, öteden bu yana fıkıh 
kitaplarımızda tavsiye edilegelen şeylerdendir. İstibradan sonra tenasul uzvunu yıkama ve o 
mahalli bir bez ile veya tuvalet kâğıtları ile kurulama yapılmalıdır. Üzerinde hassasiyetle 
durulması gereken istibra ve istincadan sonra şimdi abdeste geçiyoruz.  
 
Abdest  
Abdestin Farzları Dörttür:  
1) Yüzü yıkamak,  
2) Elleri dirseklerle beraber yıkamak.  
3) Başı meshetmek.  
4) Ayakları topuklarla beraber yıkamak.  
Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih olmaz.  
 
Abdest Nasıl Alınır  
Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Mümkünse kıbleye karşı dönülür. “Niyet 
ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir ve  
“Eûzü billâhimineşşeytanirracîm, bismillâhirrahmânirrahim” okunur. Sonra sırasıyla: Eller 
bileklere kadar üç kere yıkanır, parmaklarda yüzük varsa oynatılır ve yüzüğün altının 
yıkanması sağlanır. Bundan sonra sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında 
güzelce çalkalanır. Sonra yine sağ avuca ayrı ayrı su alınarak buruna üç kere su çekilir ve sol el 
ile sümkürülerek burun temizlenir. Sonra yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Bundan sonra 
evvela sağ kol üç defa dirseklerle beraber, sonra da sol kol yine üç defa dirseklerle beraber 
yıkanır. Bundan sonra eller yeni bir su ile ıslatılır, sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine 
konularak en az dörtte biri meshedilir. Sonra eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ 
kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi,baş 
parmağı ile de kulağın dışı, meshedilir. Ellerin geriye kalan üçer parmağının dışı ile de boynun 
arkası meshedilir. Bundan sonra evvelâ sağ ayak, sonra sol ayak topuklarla beraber üçer defa 
yıkanır. Ayaklar yıkanırken: Sağ ayağın küçük parmağından, sıra ile büyük parmağa doğru, sol 
ayağın büyük parmağından da sıra ile küçük parmağa doğru yıkamak uygun olur. Ayaklar 
yıkanırken parmak aralarının iyice temizlenmesine dikkat edilir. Abdest bitince kıbleye karşı 
Kelime-i Şehadet okunur. Farzları, sünnetleri ve adâbı yerine getirilerek alınan eksiksiz bir 
abdest böyle olur. Abdest alınırken okunan dualar vardır. Bunların okunması çok güzeldir. 
Okunmasa da abdest tamamdır.  
 



Abdesti Bozan Şeyler  
Abdestli olan bir kimsede aşağıdaki hallerden biri meydana gelirse abdesti bozulur:  
1) Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve su çıkmak,  
2) Ağız dolusu kusmak,  
3) Tükürdüğü zaman tükrüğünün yarısı veya daha fazlası kan olmak,  
4) Küçük veya büyük tuvalet yapmak, arkadan yel çıkmak,  
5) Bayılmak ve sarhoş olmak,  
6) Namazda gülmek (namaz dışında gülmek abdesti bozmaz),  
7) Uyumak.  
 
Abdestsiz Yapılamayan Şeyler  
a) Namaz kılınmaz.  
b) Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez,  
c) Tilâvet secdesi yapılmaz,  
d) Kâbe tavaf edilmez. (Kabeyi tavaf için abdestli olmak vaciptir)  
 
Abdestin sünnetleri şöyle sıralanabilir.  
• Abdest almaya niyet etmek.  
• Başlarken besmele çekmek.  
• Elleri bileklerle birlikte üç defa yıkamak.  
• Ağız ve buruna su çekip iyi bir ağız ve burun temizliği yapmak.  
• Misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak.  
• Sakalın içine su girmesini sağlamak.  
• El parmaklarını birbirine sokup ovuşturmak.  
• Başın tamamını bir defada meshetmek. Abdest alan bir kimse, iki avucunu ve parmaklarını 
başının ön kısmından başlayarak arka kısmına kadar, başın tamamını kaplayacak bir şekilde 
arkaya doğru çekerek mesheder.  
• Boynu meshetmek.  
• Abdest uzuvlarını yıkarken sıraya uymak. 
• Abdeste sağ uzuvlardan başlamak, uzuvları üçer defa yıkamak ve iyice ovmak.  
• Abdesti ara vermeden tamamlamak.  



Gusul Abdesti  
 
Kuru hiç bir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkamaya gusül yada boy abdesti 
denir. Konumuza geçmeden önce müslüman bir gencin gusül yapmasının gerektiği 
dönemden kısaca bahsedelim  
 
Ergenlik Dönemi  
İnsanların ergenlik dönemi dediğimiz, çocukluktan çıktığı ve genç olmaya başladığı dönem 
vardır. Bu dönem Yaklaşık olarak erkeklerde 12 yaşında, kızlarda 10 yaşında başlar. 1-2 yıl 
ileri-geri farkedebilir. Ergen olmuş bir gencin çocukluktan çıkıp cinsî duygu ve hislerinin 
başladığı çağa ermeleriyle beraber, bazen cinsiyet organından idrar haricinde gelen gelen bir 
akıntı vardır. Buna meni yada sperm denir. Meni; Şehvetle gelip, genelde hızla dışarı çıkan ve 
kendine has kokusu ve rengi olan bir sıvıdır.  
 
Gusül Abdesti  
Gusül sadece meniden dolayı gerekir. Başka sıvıların gelmesiyle sadece abdest bozulur. 
Guslün Farzları Üçtür:  
1) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak,  
2) Buruna su çekip yıkamak,  
3) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmıyarak) yıkamak.  
 
Yani bu üç şey yapılırsa gusül yapılmış olur. Ama tam sünnete uygun gusül aşağıdaki gidir: 
Gusül yapacak olan bir kimse önce besmele okur ve yıkanmaya niyet eder. Ellerini bileklere 
kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini yıkayıp temizler. Bundan sonra sağ avucu ile ağzına üç 
kere su alır ve her defasında boğazına kadar ağzının içini iyice çalkalar. Oruçlu ise boğazına su 
kaçmamasına dikkat eder, sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekip her defasında sol eli 
ile sümkürür ve burnunu temizler. Bundan sonra yukarıda anlattığımız gibi abdesti tamamlar. 
Abdest bitince evvelâ üç defa başına, daha sonra üç defa sağ omuzuna, üç defa da sol 
omuzuna su dökerek yıkanır. Suyu her döküşte ellerinin erebildiği yere kadar vücudunu 
oğuşturur. İğne ucu kadar kuru yer bırakmamak üzere vücudun her tarafını üç defa iyice 
yıkar. Yıkanırken: Göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç 
ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir. Gusülde dua okunmaz, 
üzerinde bir örtü yoksa kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz. İşte farzlarına ve 
sünnetlerine riayet edilerek yapılan gusül budur. Gusül yapması gereken bir kimse, ağzına ve 
burnuna su alıp iyice çalkaladıktan sonra akar bir suya, denize veya büyük bir havuza girerek 
vücudunun her tarafını ıslatırsa gusül yapmış olur.  
 
Gusül yapmayı gerektiren haller  
1) Cünüplük Hali:  
a) Erginlik çağında olan kadın ve erkeğin cinsi ilişkide bulunması  
b) Uykuda veya uyanıkkken kadın veya erkeğin belirli organlarından bilinen sıvının gelmesi. 2) 
Her ay belirli zamanlarda kadınlarda görülen âdet hâlinin bitmesi,  
3) Doğum yapan kadınlarda lohusalık hâlinin sona ermesi. Bu durumda olanların gusül 
yapmaları farzdır.  
 
Gusülsüz Biri Neler Yapamaz  
Gusül yapması farz olan kimse yıkanmadıkça şunları yapamaz:  



1) Namaz kılamaz.  
2) Kur’an okuyamaz.  
3) Kur’an’a el süremez.  
4) Kâbeyi tavaf edemez.  
5) Bir zorunluluk olmadıkça câmiye giremez. Ayrıca kadınlar, âdet gördükleri günlerde ve 
lohusalık hallerinde oruç tutamazlar.  
Gusül yapmayı gerektiren haller bulunmadığı zaman bile cuma ve bayram namazları için 
gusletmek (yıkanmak) sünnettir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


